اخبار
روساي موفق شعب بانک رفاه
معرفي و تقدير شدند

در هشــتمين گردهمايي رؤساي موفق
شــعب بانکهاي کشور ،رؤساي موفق
شــعب بانک رفاه معرفي و مورد تقدير
واقع شدند.
به گزارش روابط عموميبانک رفاه ،در
اين مراســم که به همت مؤسسه عالي
آموزش بانکــداري و با حضور مديران
عالي بانک مرکــزي ج.ا.ا .مديران بلند
پايه نظام بانکي و روساي موفق شعب
بانکها برگزار شــد ،روساي شعبي که
در شــاخصهاي مختلــف عملکردي،
حائز بهترين عملکرد شــده اند ،معرفي
و مورد تقدير قرار گرفتند.
حسين رحمتي عضو هيات مديره بانک
رفاه در نشســت روســاي موفق شعب
ضمــن قدرداني از عملکرد آنها گفت:
بســيار مفتخريم که همکاران سخت
کوش و پرتالش بانــک رفاه در حوزه
صف در بين ساير بانکها ميدرخشند.
وي با بيان اينکــه نگاه عميق به امور،
تالش ،خالقيت و نوآوري و اســتعداد
کارکنان شــعب برتر باعث کسب رتبه
شده است ،افزود :ســازمانهاي موفق
داراي نيروهاي تحليل گر-هوشــمند و
شاداب هستند که اين ويژگيها نيز در
کارکنان شعب برتر وجود دارد زيرا اين
سرمايههاي انساني ميتوانند به درستي
از منابع مادي و معنوي اســتفاده کنند
و باعث پويايي و رشــد ســازمان خود
ميشوند.
عضو هيات مديــره بانک رفاه در ادامه
يادآور شد :بانک مرکزي براساس چهار
محور اصلي مالي ،مشتري ،فرآيندها و
يادگيري ارزيابي انجام داده است .از بعد
مالي تعادل در منابع و مصارف،درآمد و
هزينه ،رعايت ضوابط و مقررات براساس
استانداردهاي تعريف شده ،رسيدگي به
مطالبات ،ريسک پذيري منطقي و توجه
به سودآوري بايد مدنظر قرار گيرد.
تجليل از روساي موفق شعب بانک
اقتصادنوين

همزمان با برگزاري هشتمين گردهمايي
روساي موفق شعب بانکهاي کشور ،از
 10رئيس شعبه موفق بانک اقتصادنوين
تجليل شد.
بــه گــزارش روابــط عموميبانــک
اقتصادنوين ،در هشــتمين گردهمايي
روساي موفق شــعب بانکهاي کشور
که با حضور فرشــاد حيــدري معاون
نظارتي بانک مرکزي ،دکتر محســن
خوشطينــت رئيــس موسســه عالي
آمــوزش بانکداري ،عليرضــا بلگوري
مديرعامل بانــک اقتصادنوين و محمد
آخرتي مدير امور شعب اين بانک برگزار
شــد از روساي شــعب برتر اين بانک
تقدير به عمل آمد.
اعظــم جشــناني رئيس شــعبه بلوار
اســفنديار ،ســامان قرتي رئيس شعبه
کيش ،علي اصغر ساجدي رئيس شعبه
دکتر بهشتي ،ديمن سيدي رئيس شعبه
مقدس اردبيلي ،اکرم سيفآبادي رئيس
شعبه ســيدجمالالدين اسدآبادي ،بتول
تقوي رئيس شــعبه چهــارراه ديباجي،
حسن عباسي رئيس شعبه بازار بوشهر،
کرمعلي حيدرنژاد رئيس شــعبه ايالم،
ولي محمد اسدي رئيس شعبه مدرس
بابل و مرتضي عبدالهنژاد رئيس شــعبه
ســجاد مشهد روساي شــعبه برگزيده
بانــک اقتصادنويــن بودند کــه مورد
قدرداني قرار گرفتند.
عليرضــا بلگــوري مديرعامــل بانک
اقتصادنوين ضمن تبريک به همکاران
برگزيــده بانــک اقتصادنويــن گفت:
روساي شعب بانک اقتصادنوين کامال
بر اهميت رفتار خود در کسب موفقيت
بانک واقفند که اين مهم شــرايط ارايه
خدمات مطلوب به مشتريان را تسهيل
ميکند.
فرشــاد حيدري معــاون نظارتي بانک
مرکزي جمهوري اسالميايران در اين
مراســم به نقش کليدي روساي شعب
به عنوان سلولهاي هر بانک و نماينده
ستاد هر بنگاه اشاره کرد و اظهار داشت:
با توجه به نقش حســاس شبکه بانکي
به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشــور،
خلق ثروت و ارزشآفريني صرفا بايد در
چهارچوب قانون و با مراعات اخالق و
حفظ هنجارها همراه باشد.
وي توجــه کافي به توزيع دقيق ســود
حاصل از درآمدهاي مشاع و غيرمشاع
بين سپردهگذاران و صاحبان سهام ،ارائه
راهکارهاي جديد براي اقتصادي شدن
واحدهاي بانک ،توصيه به افزايش سهم
درآمدهاي کارمزدي ،کاهش نســبت
مطالبات غيرجاري ،اصالح مدل اعطاي
تسهيالت ،توسعه اســتفاده کارتهاي
اعتباري و رعايت بهداشت اعتباري در
ارائه تسهيالت خرد را از جمله مواردي
دانست که انتظار ميرود از سوي مديران
بانکها و روســاي شــعب در موفقيت
بانکها بيشــتر مورد توجه قرار گيرد.
الزم به ذکر است هشتمين گردهمايي
روســاي موفق شعب بانکهاي کشور،
با شــعار «راهکارهاي نوين در ارزيابي
عملکرد شــعب» با معرفي  313رئيس
شعبه برتر از  29بانک برگزار شد.

با حمايت بانك آينده انجام ميشود

ساخت مجهزترين بيمارستان تخصصي منطقه لواسانات

بيمارستان تخصصي مهرآيين ،بهعنوان
مجهزترين بيمارستان تخصصي منطقه
لواســانات و رودبار قصران ،با حمايت
بانک آينده ،ب ه بهرهبرداري رســيد .در
راســتاي تقويت سرمايهگذاري بخش
خصوصي در حوزه سالمت و نيز ايفاي
مسئوليت اجتماعي ،بانک آينده نسبت
به تأمين اعتبار پروژه ساخت بيمارستان
مذکور ،اقدام نمود .اميد اســت؛ ساخت

و تکميــل پــروژه ياد شــده ،ضمن
صرفهجويــي در هزينههــاي درماني
شهروندان اين منطقه ،موجب ارتقاي
رفــاه و تقويت ســامت آنها گردد.
اين بيمارســتان ،ضمن برخورداري از
بخشهاي مراقبتهاي ويژه همچون:
« ،»CCU»، «NICUبلــوک
زايمان ،بخشهاي بســتري داخلي و
جراحــي؛ و در حــوزه پاراکلينيک نيز

بخشهايــي از قبيل :سيتياســکن،
آزمايشگاه ،دندانپزشکي و تقريب ًا کليه
کلينيکهــاي تخصصــي و اورژانس
شبانهروزي تخصصي را شامل ميشود.
از جمله رويکردهاي بانــک آينده در
بخش اعتباري ،توجه به مقوله :افزايش
توليد و اشتغال است که در همين راستا،
در حال حاضر ،حدود  ۴۶پزشک و ۱۳۰
نفر بهعنوان نيروي انســاني پرستاري
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و کادر فنــي و اداري در اين مجموعه،
مشــغول به فعاليت خواهند شد و اين
مهم ،دســتآورد ارزندهاي در «ســال
اقتصــاد مقاومتي؛ توليد -اشــتغال»،
محسوب ميشود.
قابل ذکر است؛ بانک آينده ،براي اجراي
 ۲۳۵طرح و پــروژه در حوزه اعتبارات
خرد و متوسط ( ،)SMEsتوسط بخش
خصوصي ،رقميحدود ( ۸,۳۱۷هشت
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هزار و سيصد و هفده) ميليارد ريال ،از
آغاز سال جاري تاکنون ،به متقاضيان
پرداخت نموده و در اين طرحها ،بيش از
( ۱۵۵۰يکهزار و پانصد و پنجاه) اشتغال

از دكتر قاسمي به عنوان چهره برتر اقتصادي تقدير شد

تجلیل از مدیر عامل بانک پاسارگاد در هشتمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران
مدير عامل بانک پاســارگاد به دليل سالها تالش و
زحمات درحوزهي علوم مالي کشور به عنوان چهره
برتر اقتصادي معرفي شد.
به گزارش روابط عموميبانک پاسارگاد ،طبق ارزيابي
بهعمل آمده توسط کميته داوري در هشتمين دوره
جايزه ملي مديريــت مالي ايران کــه در تاريخ 30
بهمن  1396در ســالن اجالس ســران کشورهاي
اســاميو با حضور مرتضي بانک مشــاور رييس
جمهور و دبير شــوراي عالي مناطــق آزاد تجاري،
صنعتي و ويژه اقتصادي ،مهدي راسخ معاون توسعه
مديريت ،هماهنگي و امور پشتيباني وزارت ارتباطات
و فناوري اطالعات ،ســيدعلي صدرالسادات معاون
توســعه مديريت و منابع وزارت بهداشــت ،درمان و
آموزش پزشــکي و جمعي از مســئوالن کشوري،
مديران شرکتها و استادان دانشگاه در سالن اجالس
ســران برگزار شد ،بانکپاسارگاد با توجه به عملکرد
مطلوب و شايسته خود در حوزههاي مديريت مالي،
شفافيت مالي ،اقتصادي و  ،...موفق به کسب باالترين
ســطح جايزه ،يعني تنديس زرين شد .اين جايزه در
چهار سطح زرين ،سيمين ،بلورين و گواهينامه اعطاء
ميشود .در اين مراسم مجيد قاسمي ،با گراميداشت
ياد و خاطره طراحان اين جايزه آقايان دکتر غالمرضا
اسالميبيدگلي و دکتر علي مدد ،گفت :هدف از اين
جايزه ،ارتقاي سطح توانمندي مديريت مالي بنگاههاي
کشور براي کارکرد بهتر قلب تپندهي آنهاست .وي با

تأکيد بر اهميت نوآوري در مديريت اقتصادي کشور
اشاره کرد :سه محور از پنج محور اصلي ارزيابي اين
دوره از جايزه به بحث نوآوري مربوط ميشود و يکي
از ويژگيهاي نوآوري در عصــر امروز ،محو کردن
مرزهاي فعاليتهاي مختلف اقتصادي است.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به نتايج
تحقيقات اخير گفت :فنــاوري ،تأمين مالي بنگاهها
را در محورهايي همچــون ايجاد محصوالت جديد
تخصصي ،تبديل فرآيندهاي با حاشــيه سود باال به
کاالي الکترونيکي به صورت خودکار ،راهبردي شدن
کاربرد دادهها و اطالعات ،نياز به ســرمايهي پايين

جهت طراحي محصوالت جديد به دليل اتکاي آن به
پلتفرم و همکاري گروههاي جديد با گروههاي مورد
نياز و حذف ساير گروهها از بازار متحول کرده است.
وي در پايان ،بزرگترين چالش بخش مالي در کشور را
توانمندسازي آن ،جهت برخوردار شدن از قدرت رقابت
در دنياي آينده و شناخت دلمشغوليهاي جهان فردا
دانست و با توجه به طرح اين بحثها و چالشها در
ارزيابيهاي اين دورهي جايزه ،اظهار اميدواري کرد
کــه به زودي معيارها و چالشهــاي ارزيابي در اين
نهاد دچار تحول شــود .در پيام دبيرخانهي هشتمين
دوره جايــزه ملي مديريت مالي ايران به دکتر مجيد

قاســميمديرعامل بانک پاســارگاد ،آمده اســت:
«بيشک سالها تالش و زحمات گرانقدر جنابعالي
درحوزهي علوم مالي کشور بر کسي پوشيده نيست.
مجاهدتهايي که چه در عرصهي علم ،چه در سطوح
مختلف مديريت اجرايي همواره راهگشــاي بخش
اعظمياز چالشهاي کشور بوده است؛ و صد البته که
نکوداشت و تقدير از زحمات و خدمات بيبديل شما
سهل و آسان نخواهد بود .شوراي سياستگذاري در
راستاي تحقق اين مهم ،يادبودي از نماد رونق بازارهاي
مالي را که به دست هنرمندان ايراني ساخته شده است
تقديم جنابعالي ميکند ».گفتني است برگزاري جايزه
مديريت مالي ايران از ســال  1389بسترساز بهبود و
ارتقاء سطح مديريت مالي و اقتصادي در شرکتها و
سازمانهاي شرکتکنندهاست و اين جايزه با هدف
حمايت مديريت مالي حرفهاي در مسير دستيابي به
جايگاه واقعي در شــرکتها و سازمانها ،تشويق و
ترغيب شرکتها براي انجام خود ارزيابي و شناخت
نقاط قوت و ضعف و زمينههاي بهبود ،ايجاد فضاي
رقابتي مناســب و حرفهاي شرکتها و سازمانهاي
ايراني ،تعريف راهبردي از مديريتمالي و اقتصادي
سازمان در جهت دســتيابي به اهداف استراتژيک و
معرفي و قدرداني از شرکتها و سازمانهاي برتر در
حوزههاي مالي و اقتصادي و همچنين فراهم کردن
امکان تبادل تجربيات موفق مديــران مالي برگزار
ميشود.

هشتمين دوره برگزاري جايزه ملي مديريت مالي برگزار شد

اهداي تنديس سيمين جايزه ملي مديريت مالي به بانک شهر

تنديسسيمينهشتميندورهبرگزاريجايزهمليمديريت
مالي به بانک شــهر اختصاص يافت .به گزارش مرکز
ارتباطات و روابط عموميبانک شهر ،در هشتمين دوره
برگزاري جايزه ملي مديريت مالي که درســالن اجالس

کارشناســان بانک صادرات ايران با پاسخگويي
به بيــش از  ٤٣٧هزار تماس تلفنــي در  ١٠ماه
ابتداي ســال  ٩٦در مرکز امداد مشتريان (صداي
ســپهر) ،به صورت  ٢٤ســاعته و بدون تعطيلي،
پشــتيباني کاملي از اســتفاده کنندگان خدمات
متنــوع بانک صــادرات ايران بعمــل آورده اند.
به گــزارش روابط عموميبانک صــادرات ايران،
کارشناســان مرکز امداد مشتريان بانک صادرات

سران کشورهاي اسالميوباحضورمشاوررييس جمهور،
جمعي از مديران کشــوري،مديران شرکتهاواســاتيد
دانشــگاهها برگزارشد ،بانک شــهربا توجه به اقدامات
سازنده خود در حوزه مديريت مالي ،بانکداري الکترونيک

و  ،...موفق به کسب تنديس سيمين اين دوره شد.بر اين
اســاس ،دراين دوره که با هدف ارتقاي سطح توانمندي
مديريت مالي بنگاههاي کشور برگزار شد ،ارزيابي جوايز
در سه محور ازپنج محوراصلي در حوزه نوآوري صورت

با پاسخگويي به بيش از  437هزار تماس رقم خورد

پشتيباني  24ساعته امداد مشتريان صداي سپهر بانک صادرات

ايران ( صداي سپهر) ،طي  ١٠ماه منتهي به پايان
دي ماه  ،٩٦ضمن پاســخگويي به بيش از ٤٣٧
هــزار تماس تلفني انجام شده(شــماره ،)٠٩٦٠٢
با پيگيري کامل ســواالت و موارد مطرح شده از
سوي مشــتريان ،تالش بي وقفهاي در جهت به

نتيجه رساندن نظرات ،پيشنهادات و موارد مذکور،
داشــته اند .بنا براين گزارش ،نظرات و مشکالت
مشــتريان از اين طريق به مديران و مســئوالن
بانک گزارش شــده و نتيجه آن با پيگيري کامل
به مشتري ابالغ ميشود .عالوه براين ،مشتريان

گرفت که بانک شــهر با توجه به اقدامات خود در حوزه
توسعه بانکداري الکترونيک و ارائه خدمات نوين بانکي
 ،تنديس ســيمين جايزه ملي مديريت مالي را به خود
اختصاص داد .
بانک طي تماس با اين سامانه (صداي سپهر) ،از
راهنمايي کارشناسان در خصوص نحوه استفاده از
اينترنت بانــک ،همراه بانک ،همبانک ،تلفنبانک،
پايانههاي فروش ،دســتگاه خودپرداز ،درگاههاي
خريد اينترنتي ،دريافت تسهيالت ،انواع سپردهها،
واريز يارانه و مسدودي کارت ،پيگيري شارژهاي
ناموفــق تلفن همراه ،صورتحســاب اينترنتي و...
بهره برده اند.

افخميتاكيد كرد

موفقيتهاي بانک صنعت و معدن حاصل کارگروهي

مديرعامل بانك صنعت و معدن گفت :موفقيتهاي اين بانك حاصل
همدلي ،همفكري و كارگروهي همه همكاران است .به گزارش پايگاه
اطالعرســاني بانك صنعت و معدن ،وي كه در گردهمايي سراســري
مديران ستاد و شعب سخن ميگفت ضمن برشمردن موفقيتهاي بانك
يادشده در سال  1396گفت :يكي از دستاوردهاي ما در اين سال ،عملياتي
ساختن سيستم ( )Core Bankingاست ،اگر اين امر تحقق نمييافت
و يا تكميل نميشد ادامه فعاليت ما در سطح بين المللي با مشكل مواجه
ميشــد .وي با تاكيد بر اين كه اقدامات بانك صنعت و معدن در سطح
جهاني توسط موسسات مالي و اعتبارسنجي در حال رصد است ،از روساي
شعب خواست تا با به كارگيري سيستمهاي نوين بانكداري و تسلط بر
آنها موجب انطباق فرايندهاي فعاليت بانك صنعت و معدن با سطوح
بين المللي شوند .افخميدر ادامه افتتاح  LCو فعال شدن قرارداد  1و نيم
ميليارد دالري با اگزيم بانك چين براي برقي سازي قطار تهران مشهد

سامانه مديريت اشتهاي ريسک بانک ملت با حضور
رييس کل بانک مرکــزي و مديرعامل اين بانک،
به صورت رســميرونمايي شــد .به گزارش روابط
عموميبانک ملت ،اين ســامانه که ادبيات جديدي
در مديريت بانکداري دنيا اســت ،بر اساس آخرين
اســتانداردهاي بين المللي طراحي و اجرايي شــده
و مهمتريــن پارامترهاي اقتصــادي را در مديريت
بانــک ملت اعمــال خواهد کرد و بر اســاس آن،
برنامه بودجه و سياستهاي استراتژيک و اعتباري
بانک ،تدوين خواهد شــد .اين گزارش حاکيســت
کارشناسان بينالمللي در حوزه بانکداري ،سه عامل
مديري+ت ناکارآمد ريسک،عدم توجه به مديريت
ريســک يکپارچه( )ERMو نارسايي در مدلهاي
کميمحاسباتي ريســک را به عنوان عوامل اصلي
در بــروز بحــران مالي ســالهاي  ۲۰۰۷و ۲۰۰۸
معرفي کردهاند و در سالهاي اخير ،رويکرد مديران

بانک مهر اقتصاد موفق به دريافت نشــان زرين
شــهرت و اعتبــار در ارائه خدمــات نوين بانکي
از هشــتمين اجالس روســاي صنعت ،تجارت و
اقتصــاد ايران (آيتک) شــد . .به گــزارش روابط
عموميبانــک مهر اقتصاد ،در هشــتمين اجالس
روساي صنعت ،تجارت و اقتصاد ايران(آيتک) که
در مرکز همايشهاي بينالمللي صدا و ســيما و با
حضور مسئولين عاليرتبهي وزارت صنعت ،معدن و
تجارت ،وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعي و وزارت

بانك در فعاليت بين المللي شده است .مديرعامل بانك صنعت و معدن
عملياتي شدن  3طرح آب شــيرين كن در جنوب كشور را كه در سال
جاري با تسهيالت بانك صنعت و معدن عملياتي شده و در حال اجراست
حائز اهميت دانســته و افزود :با اين كار شــما آب و زندگي را به فالت
ايران آوردهايد زيرا اگر آب به صنايع ما در اســتانهاي كم آب نرسد اين
صنايع به سمت تعطيلي پيش خواهند رفت .افخميارتقا رتبه ايران توسط
( )OECDاز  6به  5را نتيجه پرداخت بدهي كشــورمان توسط بانك
صنعت و معدن به بيمه هرمس و ســاچه دانست و گفت :اقدامات بانك
صنعت و معدن براي بهبود جايگاه كشورمان در سطح بين المللي موثر
بوده اســت .اين مدير بانكي گفت :يكي از كارهاي بزرگ بانك صنعت
و معدن آن بود كه توانست با فروش  51درصد از سهام شركت سرمايه
را از موفقيتهاي ديگر بانك صنعت و معدن در ســال  96برشمرد كه گذاري صنعت و معدن ،به عنوان اولين بانك دولتي سياست دولت را براي
اولين قرارداد پس از برجام است و موجب شاخص ساختن موقعيت اين خروج از بنگاه داري عملياتي كند.

با حضور رييس كل بانك مركزي انجام گرفت

ن المللي
ريسک بانکها و موسسات بزرگ مالي بي 
بر مبناي دوري از مدلهاي آماري گذشته ،استفاده
از تحليل ســناريو و آناليز حساســيت ،پيادهسازي
مديريت ريســک يکپارچه و توجه به ريسکهاي
سيستمي(همچون ريســکهاي محيط اقتصادي)
شکل گرفته اســت .در عين حال بانکهاي بزرگ
به منظور ارتقاء ســطح اثربخشي بانک و يکپارچه
نمودن فعاليتها ،با توجه به وضعيت ريســکها،
متدولوژي اســتفاده از سند اشــتهاي ريسک را به
عنوان فصــل نويني در مديريت بانکــداري ابداع
نموده و از طريق آن ،فرهنگ مديريت ريســک را
در سرتاسر سازمان خود گسترش ميدهند .سامانه
اشتهاي ريســک بانک ملت که توسط کارشناسان
بانک ملت و با همکاري شــرکت مهندسي صنايع
ياس ارغواني تهيه گرديده به عنوان اولين ســامانه
اشتهاي ريسک در سطح سيستم بانکي ايران ،مبتني

بر روشهاي رياضي معادالت همزمان ،شامل ۵۶
معادله رفتاري ۱۷۰ ،متغيــر درونزا و برونزا و ۳۴
اتحاد بنا شده اســت .هدف سامانه مذکور ،ساخت
الگويي کميجهت پيشبيني و محاسبه آثار تغييرات
متغيرهاي اقتصادي محيطــي و خارجي و تحليل
حساسيت بر جريانهاي آتي مالي بانک است.
گفتني است از خصوصيات حائز اهميت سامانه مذکور
ميتوان به پيشبيني متغيرهاي کالن اقتصادي و
تاثير بر ترازنامه و صورت ســود و زيان بانک جهت
سه ســال آتي ،تحليل حساسيت و سناريونويسي و
تعيين حدود فعاليت بانک در محدوده سند اشتهاي
ريسک اشــاره نمود.اين در حالي است که سامانه
مذکور ،ابزاري براي پيشبيني شاخصهاي مرتبط
با ارزيابي ريســکهاي سيســتماتيک (با تأکيد بر
ريسک بازار و ريسکهاي مالي) و همچنين ريسک
غيرسيستماتيک و محاسبه عملکرد بانک بر اساس

اعطاي نشان زرين شهرت و اعتبار به بانک مهر اقتصاد

اقتصاد برگزار شــد ،نشان زرين شهرت و اعتبار در
ک مهر اقتصاد اعطا
ارائه خدمات نوين بانکي به بان 
گرديد .بر اســاس اين گــزارش ،محورهاي مورد
ارزيابي بــراي برگزاري هشــتمين دوره اجالس
روساي آيتک ،برگرفته از موارد مطرح شده از سوي
موسســه بين المللي  ICS GROUPاســت و
مولفههاي شــاخص در ارزيابي شرکتهاي حاضر
در اين اجالس را «نگاه از بيرون» به سازمان ،رفع
موانع توليد ،بررسي ســطح توليد و اشتغال ،سطح

اعتماد مشتري و ســطح خدمات تشکيل ميدهد
که نتايج آن تحت نظارت يک سازمان بين المللي
به دست آمده اســت .گفتني است اين اجالس با
رويکرد حمايــت از توليد ملي ،رفــع موانع توليد،
تشــويق مصرفکنندگان به استفاده از محصوالت
ايراني توســط اتاق تعاون جمهورياسالميايران،
خانه اقتصــاد ايــران ،وزارت تعــاون ،کار و رفاه
اجتماعي و دبيرخانه توســعه صنايــع ملي ايران
برگزار شــد .توســعه توليد ملي و اشتغال ،معرفي

بانک و بیمه

پيشبينــي انواع متغيرهاي محيط داخلي و خارجي
و يا تصميمات سياســتي فراهم کرده و ميتواند به
صورت هوشــمند ،نظام تصميمگيري و يا سياست
گذاري بانک را بر اساس انواع سناريوهاي محيطي
متصور ،پشتيباني کند.
همچنين بانــک ملت موفق شــد گواهينامه ايزو
 ۱۹۶۰۰را در زمينه مديريت ريسک تطبيق کسب
کند.
بر اســاس اين گزارش ،شرکت فيليپ سيدني هلند
پس از انجام ارزيابيهاي تخصصي ،گواهينامه ايزو
 ۱۹۶۰۰را در زمينه مديريت ريســک تطبيق براي
بانک ملت صادر کرد.
هِرمــان آنيک عضو هيات مديره شــرکت فيليپ
ســيدني در همايش تداوم استقرار و نهادين ه سازي
ارکان حاکميت شــرکتي ،اين گواهينامه را به دکتر
محمد بيگدلي ،مديرعامل بانک ملت اعطا کرد.

فرصتهــاي ســرمايهگذاري در صنايع کوچک و
شهرکهاي صنعتي ،بررسي نحوهي بازارسازي و
استفاده از مشوقها و پتانسيل شهرکهاي صنعتي
و بررسي ماده  8قانون رفع موانع توليد از محورهاي
اصلي هشتمين اجالس روســاي روساي صنعت،
تجارت و اقتصاد ايران (آيتک) بود .همچنين در اين
اجالس نشان طاليي برترين روابط عموميخالق،
توانمند و توســعه محور در حوزه بانکداري نيز به
روابط عموميبانک مهر اقتصاد اعطا شد.

اخبار
بهبود  21رتبهاي شرکت
بيمه پاسارگاد

درتازهترينرتبهبندي
ســازمان مديريت
صنعتي کشور که به
معرفي شرکتهاي
برتر ايران در ســال
 ۱۳۹۵اختصاص دارد ،بیمه پاســارگاد در
يازدهمين ســال فعاليت خود با جهشي
توانست جايگاه خود را در بين شرکتهاي
برتر کشور  ۲۱پله بهبود بخشد .بر اساس
گزارشهاي دريافتي ،شرکت بيمه پاسارگاد
با  ۲۱پله ارتقاء ،در بيستمين سال تدوين
فهرســت شــرکتهاي برتر که توسط
ســازمان مديريت صنعتي براي عملکرد
ســال  ۱۳۹۵شــرکتهاي بزرگ ايران
صورت گرفت  ،رتبه  ۸۱را کســب نمود.
اين شرکت از نظر ميزان فروش /درآمد با
فروش  ۰/۱۳۹۹۰ميليارد ريالي ،رتبه خود را
از  ۱۰۲به  ۸۱ارتقاء داد .سازمان مديريت
صنعتي براي بيســتمين ســال متوالي ،
فهرست شرکتهاي برتر کشور را براساس
سال مالي  ۱۳۹۵با حضور مقامات ،مديران
شرکتهاي برتر و صاحب نظران اقتصادي
و صنعتي روز يکشــنبه  ۲۹بهمن ۱۳۹۶
اعالم کرد .گفتني اســت ،بيمه پاسارگاد
طي  ۱۱سال فعاليت با بهره مندي از شبکه
گسترده فروش  ،کارشناسان متخصص و
کارآزموده صنعت بيمه در سراســر کشور
در بيش از  ۱۵مديريت منطقه ۸۱ ،شعبه
 ۲۴۰۰ ،نمايندگي فعال و  ۱۴۰۰۰نماينده
فروش بيمه عمر و تأمين آتيه  ،توانســته
است به اين مهم دست يابد.
لوح تقدير سودآورترين شرکت بيمه
به بيمه پارسيان رسيد

لـــــوح تـــقدير
سودآورترين شرکت
بيمه در نهمين دوره
ارزيابــي جشــنواره
ملي بهــره وري در
حوزه صنعت بيمه به شرکت بيمه پارسيان
تعلق گرفت .به گزارش روابط عموميبيمه
پارسيان؛ شرکت بيمه پارسيان در بخش
سودآوري که بر مبناي دو شاخص درآمد
سرانه و حاشيه سود خالص ارزيابي گرديده
است به عنوان سودآورترين شرکت بيمه
انتخاب و لوح تقدير جشــنواره را دريافت
نمود .در جشنواره ملي بهره وري ارزيابي
شرکتها بر اساس شــاخصهاي مالي،
اقتصادي و بهره وري بنگاهاي اقتصادي و
طبق اطالعات افشا شده در صورتهاي
مالي بنگاهها صورت ميپذيرد و عالوه بر
بررسي صورتهاي مالي حدود  3000داور
نيز که به صورت آنالين ثبت نام نمودهاند
بخشي از داوريها و ارزيابيهاي جشنواره
را در حوزه تخصصي خود انجام ميدهند.
انتصاب مسئول اجراي قانون انتشار و
دسترسي آزاد به اطالعات

محبوبه رنجبر به موجب ابالغ مديرعامل
بانک قرض الحســنه مهرايران به عنوان
مســئول اجراي قانون انتشار و دسترسي
آزاد بــه اطالعات بانک قرض الحســنه
مهر ايران منصوب شد .به گزارش روابط
عموميبانک قرض الحســنه مهر ايران،
حق دسترسي آزاد به اطالعات مصداقي
روشــن از حقوق شــهروندي به شــمار
ميرود و اراده مسئوالن براي اجراي اين
طرح ،گام بزرگي در اين زمينه محسوب
ميشود که با همکاري نهادها ،رسانهها،
ســازمانهاي مختلف ميتواننــد آثار و
پيامدهاي خوبي داشته باشد تا اطالعات به
موقع در اختيار مردم قرار گيرند و انتخاب
و عملکــرد مردم برپايه ايــن اطالعات
صورت پذيرد .دسترسي آزاد به اطالعات
از فرآيندهاي دموکراسي به شمار ميرود و
به شفافسازي و رفع فساد کمک ميکند؛
به همين علت دولت يازدهم و دوازدهم در
راستاي عمل به حقوق شهروندي و اجراي
قانون حق دسترســي آزاد به اطالعات،
سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات
را راه اندازي كرده اســت .دکتر مرتضي
اکبري مديرعامل بانک قرض الحســنه
مهرايران نيز در همين راســتا و با هدف
تنوير افکار عموميو دسترسي آزاد مردم به
اطالعات ،طي حكميدكتر محبوبه رنجبر
رييس اداره كل روابط عموميو بازاريابي
را به عنوان مسئول اجراي قانون انتشار و
دسترسي آزاد به اطالعات بانك منصوب
كرد .در متن اين ابالغ آمده اســت :نظر
به تعهد و ســوابق ارزنده سرکارعالي ،به
موجب اين ابالغ به عنوان مسئول اجراي
قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات
بانک قرض الحســنه مهر ايران منصوب
ميگرديد .انتظار ميرود با اتکال به خداوند
متعال در انجام وظايــف محوله اهتمام
ورزيد .موفقيت شــما را در راه خدمت به
نظام مقدس جمهوري اســاميايران و
اعتالي نام بانک قرض الحسنه مهر ايران
را از خداوند متعال خواهانم.

